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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 10.00-12.00 

Online 
 

Til stede: Christian Nauntofte, Jesper Kiholm, Jette Thygesen, Anette Albrechtsen, Kent 

Toftegaard Christiansen, Christian Lilbæk Hedegaard, Margrethe Cæsar Bjerg, Trine 

Lumbye (under punkt 5-8), Palle Høj, Camilla Jakobsen, Kim Walsted Jessen, Dorthe Riis 

Oksen 

 
Afbud: Dicte Lotus Sommer 

 

Desuden deltog: Pia Ellen Kjær fra UC SYDs efter- og videreuddannelse under punkt 7 

 
Referent: Nanna Hougaard Nielsen  

 
1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer v. Formand Anette 

Albrechtsen  

 

Anette Albrechtsen bød velkommen til nye medlemmer:  

- Studerende Camilla Jakobsen fra SKH20 

- Funktionsleder Kim Walsted Jessen 

- Kontorchef, Kompetencer og Læring Trine Lumbye 

Trine overtager pladsen efter Kathrine Kjærgaard 

- Underviser på skatteuddannelsen Dorthe Riis Oksen 

 

Herefter præsenterede udvalget sig. 

 

2. Godkendelse af dagsorden v. Formand Anette Albrechtsen 

Dagsorden godkendt med et enkelt ønske til eventuelt omkring faget 

Skatteproces og skattestrafferet, som underviser Kent Christiansen ønsker 

placeret før 5. semester. 

 

3. Meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets medlemmer 

a. Formand Anette Albrechtsen  

i. Siden sidst 

Der er kommet nye skattecentre i UC SYDs udbudsområde, 

nærmere betegnet i Esbjerg. I øvrige Jylland er der kommet 

nye centre i Fredericia og Viborg. 

COVID19 hærger fortsat, og det betyder, at mange 

medarbejdere sidder hjemme. Det har konsekvenser for 

studentermedhjælperne, men naturligvis også for de 

kommende praktikanter. 

ii. Info om Praktik 

Alle studerende på UC SYD har fået tildelt deres 
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praktikpladser, som spænder bredt ift. geografi og faglige 

områder. 

 

b. Studieleder Margrethe Bjerg 

i. Online prøver i januar 2021 

De fleste prøver i januar er gennemført online 

Der blev dog givet dispensation til at gennemføre stedprøven 

på fag 2-3 med fysisk fremmøde.  

Vi har endnu ikke overblik over, om onlineformen har haft 

konsekvenser for karaktererne, men det var ikke tilfældet 

under nedlukningen i foråret 2020. 

De studerende tilkendegav på mødet, at det kunne være en 

udfordring at danne sig et overblik over noter samtidig med at 

skulle være på onlinemøde, når der kun er en skærm til 

rådighed.  

Ellers har de haft en fin oplevelse med at afvikle prøverne 

online. 

ii. Overvejelser om foråret 2021 

Vi ser nu ind i et nyt semester, hvor vi starter med at være 

lukket ned i hele februar ud. 

Dette skyldes, at det er en helt andet forberedelsesproces, når 

undervisning skal afvikles online. Derfor har UC SYD vurderet, 

at det er hensigtsmæssigt at give plads til et længere 

planlægnings-flow.  

UC SYD har en særlig opmærksomhed på studentertrivsel i 

øjeblikket.  

iii. Ny studiekoordinator 

Der kommer en ny uddannelse til UC SYD. Den hedder 

Sundhedsadministrativ koordinator og erstatter den 

nuværende uddannelse til lægesekretær. Margrethe bliver 

studieleder for den nye uddannelse. Dermed kommer de tre 

mindre forvaltningsuddannelser under samme studieleder. 

Det har givet den mulighed, at der er oprettes en ny stilling 

som studiekoordinator, som også tilknyttes de tre uddannelser. 

Nanna Hougaard Nielsen, som på nuværende tidspunkt er 

sekretær for dette udvalg, har fået stillingen som 

studiekoordinator og starter i jobbet den 1. marts 2021. 

Nannas nuværende stilling skal besættes af en ny 

medarbejder. Det betyder, at uddannelsesudvalget får ny 

sekretær. 

c. Udvalgets medlemmer 

i. I må gerne inden mødet overveje følgende: 

Sker der noget ude i jeres praksis, som kan have relevans 

for skatteuddannelsen, og som vi fremadrettet skal tage 

højde for på uddannelsen? 

Udvalget havde følgende input, som er oplistet i nogle 

overordnede emner herunder: 
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Inddragelse af praksis i udvikling af fagene. 

Udvalgte tilkendegav, at det er oplagt at inddrage praksis i 

udvikling af konkret indhold på fagene. Dette for at skabe 

værdi i uddannelsen, og få set fagene fra flere vinkler. 

Uddannelsen fortalte i den forbindelse, at man ser frem til, at 

de første studerende kommer ud i praktik, da det giver nogle 

muligheder for at etablere et større netværk med praksis. 

Under en drøftelse om undervisning i virksomhedsordninger, 

tilkendegav underviserne, at de mangler noget konkret 

materiale at anvende ind i undervisningen. Det kan f.eks. være 

regnskaber. Palle Høj tilkendegav i den forbindelse, at han 

mente, at de godt kunne levere noget ind til det. 

 

Fælles ramme for udbyderne af uddannelsen 

Der var et ønske fra undervisernes side om, at 

skatteuddannelserne fra de forskellige 

uddannelsesinstitutioner har en enighed omkring, hvad der 

undervises i på de enkelte fag. Dette for at sikre, at vi får 

studerende med et nogenlunde ens fagligt grundlag. 

 

Konkrete faglige efterspørgsler til fagindhold 

Udvalget efterspurgte, om arbejdsudlejebeskatning 

gennemgås på uddannelsen. Underviserne orienterede om, at 

det ligger i fag 7 og i valgfaget international skat. 

Derudover var der et spørgsmål til om international skat og 

skatterapportering indgår på uddannelsen. Dernæst også 

omkring de nye CFC-regler. 

Underviserne orienterede om, at international skat og 

skatterapportering indgår på valgfaget international skat.  

 

Input fra underviserne 

Det er vigtigt at huske, at de studerende kommer ind på 

uddannelsen uden specifikke krav til regnskab. Det er samtidig 

vigtigt, at vi har fokus på, at dette er en grunduddannelse. Vi 

kan ikke nå alt. Det er derfor en prioritering. Hvis noget fagligt 

skal ind, skal noget andet ud. 

 

Input fra de studerende 

De studerende tilkendegav, at de har oplevet det som en fin 

opbygning på 1. semester med de grundlæggende 

samfundsfaglige fag først og så med lidt personbeskatning, 

som er første skridt ind i det mere skattefaglige. For mange 

studerende er dette helt ukendt, og fundamentet er derfor 

vigtigt at have på plads først. 

De studerende tilkendegav endvidere, at skatteproces og 

skattestrafferet muligvis kunne ligge før 5. semester, men ikke 

allerede på 1. semester, da det kræver et vist fagligt 

fundament først.  

 



 

 

 

 

 

 

 

4 / 6 

Input fra studieleder 

Margrethe orienterede om, at de på det seneste møde i 

ledernetværket blev enige om, at der skal arbejdes på en 

revidering af studieordningen baseret på de erfaringer, som vi 

har gjort os. I den proces skal uddannelsesudvalget høres og 

inddrages. 

 

Opsamling efter praktikken 

Efter praktikken er det afgørende at få opsamlet erfaringer fra 

praktikstederne i forhold til fagligt indhold på uddannelsen. 

Dette skal på som et tema til kommende 

uddannelsesudvalgsmøde  

 

4. De to nye valgfag gennemgås med henblik på at uddannelsesudvalget 

indstiller til godkendelse til rektor v. Margrethe 

Margrethe orienterede om, at de studerende to gange i løbet af uddannelsen 

skal vælge valgfag på hhv. 5. og 7. semester. 

Uddannelsen har nu revideret og udviklet nye valgmoduler, som skal fremgå af 

studieordningen. 

Når der sker ændringer i studieordningen, så er den formelle proces, at den skal 

forbi uddannelsesudvalget til høring, som efterfølgende indstiller til godkendelse 

til UC SYDs bestyrelse. 

Nedenfor er angivet de kommentarer udvalget havde til de to valgfag. 

 

a. Gennemgang af valgfaget: Ikke finansiel rapportering, herunder 

samfundsansvar og bæredygtighed 

Se bilag 3a med beskrivelse af valgfaget.  

Overvej følgende præciseringer af ord: 

-Etik præciseres til: regnskabsmæssige etiske overvejelser. 

-Ordet tiltagspåvirkning kan præciseres 

Overvej følgende indhold i faget: 

-Grænseoverskridende ordning herunder skatteplanlægning 

-Country-by-country rapportering (CbCR) 

 

b. Gennemgang af valgfaget: Generationsskifte og omstrukturering 

Bilag 3b med beskrivelse af valgfaget eftersendt den 26. januar 

2021 

Udvalget havde ingen kommentarer hertil 

 

Med de enkelte rettelser og præciseringer er valgfagene godkendt som indstillet. 
 

5. Temadrøftelse: Optag på skatteuddannelsen 

Bilag 4: Optag, frafald og anden data fra uddannelsen på UC SYD 

 

Oplæg fra Formand Anette Albrechtsen 

Vi står overfor en fremtid, hvor der spås stor efterspørgsel efter de skatte-

studerende. 

Anette orienterede om, at DTS har udarbejdet en hjemmeside om 

skatteuddannelsen, som I kan se her . Der igangsættes nu et arbejde med at 

https://www.professionsbacheloriskat.dk/
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profilere styrelserne samt den private sektor på siden. Formålet er at give 

kommende studerende viden om, hvilke arbejdspladser der er derude.  

 

Oplæg fra studieleder Margrethe Bjerg 

Målet er, at vi gerne skal have et optag på 30-35 studerende pr. år, så vi kan 

fylde et hold. Vi har derfor brug for, at unge mennesker får øje på uddannelsen. 

Det er en opgave, vi godt kunne bruge hjælp til. 

Vi ser blandt andet et rekrutteringspotentiale i HHX og EUX-studerende. 

 

Margrethe orienterede kort om de tiltag, som blev iværksat sidste år. 

 

Der er nu blevet iværksat en langsigtet plan, som har det overordnede formål at 

rekruttere flere studerende til uddannelsen. 

Konkret arbejder vi med at: 

- etablere et samarbejde med studievejlederne på 

ungdomsuddannelserne 

- udvikle undervisningsforløb med vores studerende, som vi kan 

afvikle på ungdomsuddannelserne. Dette kan f.eks. tænkes 

virtuelt. 

- Synliggørelse af jobmulighederne på vores hjemmeside. 

 

Åbent spørgsmål til drøftelse: hvordan kan aftagerfeltet konkret være med 

til at synliggøre uddannelsen i området og sikre, at der er kvalificeret 

arbejdskraft i området fremadrettet? 

 

Udvalget havde følgende input 

 

- Uddannelsesguiden skal være med en præcis og spændende 

beskrivelse af uddannelsen, da det er den, mange unge anvender 

- Etablering af virtuelle studiejobs. De studerende kan bo i 

Haderslev og have studiejob i Viborg eller København. 

- Studerende Camilla Jakobsen fortalte, at hun slet ikke havde 

kendskab til uddannelsen inden. Hun manglede også viden om, 

hvad uddannelsen ender ud i. Hun oplever, at mange tror, det 

handler om at lære at lave en forskudsopgørelse.  

- Dermed ligger også en opgave i den rigtige branding af 

uddannelsen og for at få fortalt de gode og spændende historier 

fra medarbejdere på området. 

 

6. Forberedelse til temadrøftelsen til mødet i maj v. Margrethe Bjerg 

På næste uddannelsesudvalgsmøde bliver temadrøftelsen om praksistilknytning. 

Vi har behov for at skabe mere konkrete billeder af praksis tidligere i de 

studerendes uddannelsesforløb, så de kan få noget praksis at hænge deres teori 

op på 

 

Vedhæftet som bilag 1 ses eksemplar på nuværende praktiktilknytninger på 

skatteuddannelsen. 

Med baggrund i bilaget bedes udvalget til næste møde overveje følgende: 
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- Hvad kan I bidrage med fra jeres arbejdsplads / dem I 

repræsenterer. Det må gerne være ind på konkrete fag jf. 

vedhæftede bilag. 

 

7. Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse v. Pia Ellen Kjær 

Pia orienterede om, at efter- og videreuddannelsen (EVU) fra august 2020 har 

udbudt forskellige moduler på diplom i skat. 

EVU har forsøgt sig med nogle forskellige setups og markedsføring. 

De har dog oplevet, at der en udfordring med, at der er stor spredning på de 

forespørgsler, de har haft. Det har været vanskeligt at skabe gode studiemiljøer, 

da holdene har været så små. 

Dette har medført, at UC SYDS udbud af diplomuddannelsen i skat er sat i bero i 

2021. 

Noget af det EVU vil undersøge er et samarbejde med grunduddannelsen og så 

afvikle mindre seancer via webinarer.  

 

Trine Lumbye orienterede om, at der lige nu er et krav om 2 års 

erhvervserfaring, før medarbejderne kan tage en diplom i skat, hvilket er en 

udfordring. De er dialog med relevante parter herom. 

 

Margrethe fortalte i den forbindelse, at vi har mulighed for at udbyde 

professionsbacheloruddannelsen i skat som et åbent uddannelsestilbud. Dette 

forudsætter, at man opfylder optagelseskravene til grunduddannelsen, men der 

er ikke krav om 2 års erhvervsfaring. På et åbent uddannelsestilbud følges 

fagene i grunduddannelsen og der kan også tages enkelte fag.  

 

8. Eventuelt 

a. Underviser Kent Christiansen orienterede om, at han mener, at faget 

Skatteproces og skattestrafferet ligger for sent på uddannelsen.  

b. Underviser Kent Christiansen nævnte afgiftsfaget, og at det er svært at 

finde undervisere hertil. 

 

 

 


